


Efteråret er over os...
Detbetyderlange m ørke
aftenertilathygge sig i.
M åske m ed en god bog
og ettæ ppe oversig.

Høsten er ved at være i hus
og har givet over al forvent-
ning. Så vi kan med sindsro
synge: Marken er mejet - ...

Sommeren var lun og sol-
rig, men med masser af
nedbør. Der har ikke været
mange lune sommeraftener,
hvor man kunne sidde ude
og nyde det til mørket faldt
på.

Samtidig med, at det er
dejligt at sidde inde og nyde
de mørke aftener her i efter-
året, er der også lidt grund
til beklagelse. For efterårs-
vejret er også lig med mass-
er af regn, tåge og blæst. Et

foruden.
Efterår er også ensbetyd-

ende med, at indendørsak-
tiviteterne begynder. Kata-
logerne om tilbud på både
det ene og andet kommer
ind ad døren med posten.
Det er bare at vælge.

For at starte hvor jeg slut-
tede sidste gang, nemlig
ved sommerskolen på Dej-
bjerglund Efterskole, som
samarbejdede med DGI her
i sommerferien:

118 deltog fra 3.-6. august.
Børnene var fra 3. -7. klasse.
Aktiviteterne var fodbold,
håndbold, gymnastik og fri-
luftsliv. Spredningen over

Mange børn er in-aktive,

noget, som giver muligheder

og indbyder til at deltage i.
Målet er, at det bliver en sjov
oplevelse og motiverer til at
fortsætte med at dyrke mo-
tion fremover.

Team Rabjerg – ja, så er vi
ovre i en anden form for ak-
tivitet, nemlig havetraktor-
race. Gert K. Christensen og
Hans Jørgen Stampe deltog.

Det foregik i Højmark.
Børnene af de to herrer, Car-
oline, Jannik og Christina
var med som heppekor og
gav nok alt hvad de havde i
sig. Men desværre ikke nok
til en podieplads for de to
herrer. Måske hestekræfter-
ne var for små.

Vi går lidt tilbage i tiden,
nemlig 25 år. Det var den-
gang, at Dejbjergs sidste
købmand lukkede. Den
daværende Husholdnings-
forening arbejdede stærkt på
at få en købmand eller i hvert
fald en dagligvarebutik til
Dejbjerg igen. Det lykkedes
ikke, kan vi i dag konstatere.

Nu har Dalgasstenen
været lidt fremme i Sogne-
bladet sidste gang omkring
vedligeholdelsen. For 25 år
siden var den ved at vælte,
den stovte sten til minde om
Enrico Dalgas. Hedeselska-
bet, som det hed den gang
i 1984, skulle bruge 25.000
kr. på en hovedreparation
af stenen for at hindre, den
skulle vælte helt ned.

Ja, det har været en stille
tid. Sommerferien har fyldt
en del, så der har ikke været
så meget at skrive om. Næste
gang er der nok mere at be-
rette om.
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Hvisjeg i1999 havde vidst,at
jeg fra 11.aprilskulle tilattræ ffe
en ræ kke afgørende valg – både
tilvalg og fravalg – ville jeg nok
have væ retnogetm ere nervøs

I stedet var jeg blot spændt,
og glædede mig til en dejlig
dag i kirken og senere på Ho-
tel Smedegaarden i Lem sam-
men med min familie.

Jeg fulgtes med resten af
klassen fra Stauning Skole
til Amagerskolen i Skjern. I
sommerferien mellem 8. og 9.

klasse valgte jeg sammen med
en veninde at tage på sprogs-
kole i Bournemouth, Sydeng-
land. Fagligt gav det desværre
ikke det store udbytte, men
det var en oplevelse i sig selv
at bo i et fremmed land hos en
fremmed familie og for første
gang stå lidt på egne ben i en
lille måneds tid.

10. Klasse blev taget på
Vedersø Idrætsefterskole.
Det var et helt fantastisk år
på mange områder! Der var
konstant fart over feltet, og

meget i hverdagen. Også her
skulle der vælges; skulle jeg
hjem i weekenden og få nogle
tiltrængte timers søvn eller
skulle jeg blive på skolen. Of-
test faldt valget dog på det
første, men når det så blev
søndag eftermiddag, kunne
det kun gå for langsomt med
at gense de andre VI’ere.

Men det skulle alligevel
blive gymnasium årerne i
Ringkøbing, som jeg husker
som allersjovest. Det var en

vation til pensum og lektier,
når man bare ville i byen med

veninderne – og helst tors-
dag, fredag og lørdag. Tænk,
hvis man gik glip af noget!

udmærket studentereksa-
men i 2005 efterfulgt af en
herlig uge med hestevogn,
høj humør og huen på rette
plads. På sidelinjen var der
også stadig plads til en hel del
gymnastik, både som aktiv på
bl.a. rep.holdet og et pigehold
samt som træner.

Efter gymnasiet skulle jeg så
til at vælge, i hvilken retning
jeg nu skulle. Jeg var meget i

tvivl. Jeg havde bestemt mig
for et såkaldt sabbatår, hvor
jeg ville arbejde og tjene lidt
penge.

Jeg havde faktisk fået job
som piccoline hos Vestas i
Videbæk, men fortrød i sidste
øjeblik og blev i stedet ansat
på Hotel Ringkjøbing som
tjener, bartender og til tider
alt muligt andet. Men det var
et job, som jeg var rigtig glad
for. Min chef var ikke bange
for at uddele ansvar, og fak-
tisk kom jeg ligefrem til at
nyde, at stå på dén side af
baren.

Personalet bestod både af
unge som mig selv og mere
erfarne tjenere, men sammen
var vi et rigtigt godt team
– både når der skulle skiftes
øl-fustager i kælderen, og når
der skulle serveres overdå-
dige kuverter festsalen. Og en
enkelt gang måtte vi hjælpe
hinanden med at få en græd-
ende brud ud fra toilettet,
hvor låsen havde sat sig i ba-
glås – sikke et cirkus.

I det hele taget et meget
travlt, men også dejligt og
ubeskriveligt sjovt år at tæn-
ke tilbage på. Jeg har da også
siden værethjemmeoghjælpe
til i en sommerferie, men det

Janni er datter af Tove Jeppesen, Dejbjerg og
Aksel Henriksen, Lem...
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blev desværre aldrig helt det
samme.
En bagside tjenerjobbet er
dog, at det altid er mig, der
skal dække bord og folde ser-
vietter til jul, fødselsdage og
andre festlige begivenheder
– for ”du ved jo lige, hvordan
det skal være”. Men jeg gør
det nu gerne!
I foråret 2006 stod jeg så med
valget igen. Hvad skulle jeg
nu? Skulle jeg tage et år mere
på hotellet, skulle jeg ud og
opleve verden i nogle måned-
er, eller skulle jeg sætte mig på
skolebænken igen? Det havde
fra starten været planen, at jeg
kun ville arbejde et enkelt år,
og at komme ud og rejse trak
faktisk slet ikke i mig på det
tidspunkt, så jeg søgte ind på
Copenhagen Business School
(CBS) på uddannelsen Erh-
vervssprog og International
Erhvervskommunikation og

kanske studier. Jeg har altid
vidst, at jeg skulle noget med
sprog, allerhelst engelsk.
Det var lidt vemodigt at for-
lade hotellet, for jeg havde jo
de dejligste og sjoveste kol-
leger. Men det var bare på

CBS om at de havde optaget
mig på studiet, og så var det
ellers i gang med at pakke mit
20årige liv ned i kasser - det
hele kunne skræmmende nok

jet af sted, og jeg har netop
afsluttet min bachelorud-
dannelse. Det er underligt
at tænke på, at jeg for tre år
siden stod midt i en tårevæ-
det afsked med mine foræl-
dre og lillesøster. At dømme
ud fra udtrykket i min mors
øjne, var det Kabul og ikke
København, hun efterlod mig
i. Hun har dog været på besøg
adskillige gange siden, og jeg
tror faktisk, at hun inderst
inde synes, her er okay.
I dag bor jeg sammen med
min kæreste og vores dejlige
lille hund på Frederiksberg.
Vi står i øjeblikket midt i
renoveringen af vores nye
lejlighed – et projekt som
har vist sig at være mere
omfattende (og dyrere!) end
først antaget. Man får des-
værre ikke så meget bolig for
pengene i København, så vi
tænkte jysk og købte et rigtigt
”håndværkertilbud”.
Jeg har netop fået bekræftet,
at jeg er blevet optaget på
overbygningen: Cand.ling.
merc. Så fra september står
menuen igen på fuldtidsstud-
ie i et par år, og jeg glæder
mig faktisk.

havn kan være en uoverskue-
lig tanke. Men skulle der være
andre unge dejbjerggensere,
som leger med tanken, kan
jeg kun sige: ”Tag springet!”
Mulighederne er mange, og
oplevelserne står i kø. Fami-
lien kunne ønskes tættere på,
men jeg har ikke et øjeblik
fortrudt mit valg – ikke no-
gen af dem for den sags skyld.
I København har jeg set ryd-
ningen af Ungdomshuset, jeg
har oplevet ”bandekrigen”, og
jeg har endda fået stjålet min
cykel! Men jeg har også op-

levet kronhjorte i Dyrehaven

fantastiske koncerter og fod-
boldkampe i Parken samt
slikket solskin i på Islands
Brygge sammen med mine
bedste veninder, hvor vi har
grint os til store mavekramp-
er. Dage som disse, ønsker
man aldrig vil ende. Århus
er som bekendt smilets by,
men jeg kunne ikke forestille
mig at bo andre steder end i
”Wonderful Copenhagen”.

DEJBJERG SO G NEBLAD 5



Oktober-kvartals artikelharJen-
ny Christiansen som hovedper-
son.Jenny boridag på Sønder-
gade 22 iSkjern,itilknytning til
Plejehjem m etEnghaven og det
erhun rigtig glad ved.

Jenny er født og opvokset på
Dejbjerg Kærgaard, som i dag
ejes af Henriette og Søren
Nielsen. Jenny blev født den
26. maj 1921, som den syv-
ende ud af otte søskende, med
pigenavnet Jenny Kærgaard
Laugesen

drenge, og jeg er idag den ene-

ste som lever, - - jeg er meget
sejlivet og stædig, smiler hun
lunt. Min mor fødte sine børn
i årene fra 1912 og til 1924,
hvor min lillesøster så dagens
lys.

Jenny som barn, - for da blev
man ikke fotograferet, - jeg
kunne ikke hænge ved, griner
hun.
- Når vi var så mange børn
var der altid nogen at lege
med, og de store passede de
små når det var nødvendigt,
det var der aldrig problemer
med.
- Jeg voksede op i små, men
gode kår. Fx. blev julegavene
til alle købt hos manufak-
turhandler Frøsig i Lem og de
dagligvarer, som vi ikke selv
producerede, handledes hos
købmand Nielsen også i Lem.

- Når vi skulle i byen måtte vi
skiftes til at komme med, man
tog sandelig ikke så mange
børn med, når man var budt,
det passede sig ikke, - så man
kan jo tænke sig, at der var
længe imellem vi kom med i
byen.
- Af legetøj havde mig og min
søster en dukke til fælles, og
mor købte og syede til både
den og os. Min mor var ud-
dannet syerske i Herning.
- Noget af det første jeg

bil i ca. 1928, det var en stor
dag. Bilen var vist af mærket
Topsitop, mindes Jenny. Vi
skulle alle være med på den
første køretur, som gik helt
ud til vores fenne med lam og
ungkreaturer. Vi blev stoppet
i bilen, og afsted kørte vi, det
var meget spændende, husk-
er jeg; - men da vi næsten var
der ude, punkterede vi. Jeg
kan mindes at jeg blev ræd-
selsslagen, troede aldrig at vi
kom hjem igen, og begyndte
at græde utrøsteligt.

Sognebladets artikelserie, om nuværende og tidligere bor-
geres barndom i Dejbjerg Sogn. Redaktionen synes det er
spændende, for vore læsere, at høre, hvad børn i gamle dage,

leget så meget dengang, som nu, - men børn havde også fan-
tasien i behold førhen, og det er det vor artikelserie handler
mest om...
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- Migogminsøsterblevmeget
forkælet af vores far, og kom
tit med i den 2-hjulede gik,
som blev spændt for hesten,
og så kørte vi til Lem, som
jo dengang var en stor by.
Vi kørte også engang til sko-

far om et par røde til mig og
et par gule Kodan gummis-
tøvler til min søster. Tænk
sig, det var sådan et særsyn,
at alle i skolen skulle med ud
på gangen for at se vores nye
gummistøvler, selv lærererin-
den, fortæller Jenny.
- Vi gik i Rabjerg Skole, og
havde lærer Bækgaard og
hans to døtre Tinne og Jenny i
timerne. De var lærerinder og

underviste i syning, gymnas-
tik, dansk og regning. Lærer
Bækgaard stod for salmevers
og Katekismus. Den dag i dag
kan jeg næsten alle salmevers
udenad, griner Jenny lunt.
- Jeg fulgtes hver dag med
Svend Nygaard i skole. Vi
havde een cykel derhjemme
og skiftedes til at cykle på den.
Når jeg punkterede måtte jeg
gerne cykle på Svends.
- Inden skolegangen skulle vi
op og malke 24 køer, - det var

vi 30 køer og det var virkelig
spændende. Det var jo maski-
ner med spande, som skulle
tømmes ud i mælkejungerne

til bestemt tid, mælkekusken
kom jo præcis hver dag, bet-
oner Jenny.

hver gang, at hvis vi kom
hjem med penge, ville hende
og far doble op, og jeg har jo
altid været gærig, smiler Jen-
ny, med et glimt i øjet.
- Da vi blev lidt ældre cyklede
vi hen til Mads Damgaard
(der hvor Karin og Gunnar
Storgaard bor i dag). Her spil-
lede vi håndbold på marken,

tyrlig gode småkager, af Mads
kone, så der kom vi tit.
- Julen var altid meget
højtidelig i min barndom, - så
blevder fyretop ikakkelovnen
i storstuen et par dage i forve-
jen, så tapetet ikke skulle falde
ned, smiler Jenny. Vi havde
jo selv grise, ænder og gæs, så
der var, i god tid, både blevet
lavet blodpølse (som jeg rørte
rundt i) og medisterpølse osv.
Alt blev hængt op på loftet så
der også var til nytåraften.

Desserten bestod af bla. frugt

nej for mor skummede jo selv

var godt mætte dansede vi

er gav vi hinanden gaver; - og
et år forærede jeg alle mine
søskende hver en appelsin,
som jeg selv havde tjent pen-
gene til, ved at presse mine
brødres bukser og vaske de-

jeg hver gang 10 øre. Det var

Jenny med sit elskede
strikketøj. Mange sokker
og trøjer er gjort af hendes
hånd.
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et fyrsteligt beløb dengang,
og der var hul i midten af
mønten mindes Jenny med et
smil.
- 1. juledag var vi på Rem-
mergård, hvor der var syv
børn. Bjarne Møllers mor bar
mig i kirke, så hvert år var vi
inviteret alle mand til kaffe og
spisning.
- Nytårsaften, havde min to år
ældre bror og min lillesøster
og jeg engang fået en hunde-
pistol, - det kneb os dog lidt at
få den trykket af, - så vi lagde
den på sålbænken i vindues-
karmen, og slog på den med
en træsko, til den gik af, sik-
ket et knald det gav, griner
Jenny.
- Det skal lige tilføjes at jeg
også har været til mange
Grundlovfester både i Dej-

helt til Søndervig og dansede
på det gamle Hotel Klittens
trægulv. Engang vi var på vej
hjem, regnede det og vi søgte
ly på en gård. Det var et helt
under at folkene ikke kom ud

for at se, hvem der larmede
sådan i deres vognport, for tie
stille kunne vi da ikke, mind-
es Jenny med et glad smil.
- På det gamle billede af min
fødegård med vindmøllen til
højre, kan jeg fortælle, at i de

stre var der heste, i de næste
var der grise, og i længen
længst væk var køerne.

I vognporten blev Jennys
bryllup med Bertel Christian-
sen fejret i 1942. De mødte hi-
nanden i Hanning, Jenny og

navn Tove fra 1955 og Hans
Chr. fra 1946. Jenny har 2
børnebørn en pige fra 1986
og en dreng fra 1980.

Fra 1942 drev Jenny og Ber-
tel sammen købmandhand-
len i Dejbjerg Kirkeby. Den
lukkede i 1982 og Bertel døde

tede Jenny så til Skjern, hvor
hun hygger sig meget, med
bl.a. hendes jævnaldrende
naboer.

-alb

Jennys fødegård
Dejbjerg Kærgård.
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Dererstorm isundelighed fra
m ange efterskolerrundtidet
ganske land,nårde konstaterer,
atderårefteråreren storog
aktivfolkelig opbakning bag
Dejbjerglund Efterskole.

Dethelt store synligebevisop-
leves hvert år i starten af au-
gust, hvor efterskole og idræt-
shal bliver gjort hovedrent af
ca. 75 af efterskolen og idræt-
shallens venner, så man er
klar til at modtage det nye
elevhold.

Når jeg husker tilbage til
begyndelsen i ’87 var det jo
ganske imponerende, at der
med et enormt lokalt engage-
ment og sammenhold kunne
rejses en efterskole og idræt-
shal i Dejbjerg.

Der var en gejst og vilje til at
vise omverdenen, at her var
en opgave, som skulle løftes i
fællesskab.

Spændende var det, om
dette engagement kunne
fortsætte i årene efter – de

var det ikke lykkedes.
I bestyrelsen havde vi sam-

men med forstanderparret
en tro på det værdifulde i, at
kunne vi fastholde engage-
mentet og gejsten fra start-
fasen, ville det være meget
værdifuldt for efterskolen og
ikke mindst for støttekred-
sen. Det er lykkedes til fulde.

I årene efter er det ved
mange forskellige bygge- og

anlægsprojekter lykkedes at
samle frivillige, som gennem
deres engagement og ind-
sats har været den direkte
årsag til, at både efterskole
og idrætshal har gennemgået
en væsentlig større udvikling,
end nogen havde turdet håbe
på tilbage i de første år.

Det er endnu et bevis på, at
hvor der er vilje og engage-
ment er der også masser af
muligheder.

Hvis vi ser på hovedren-
gøringen, er det jo meget
naturligt, at der med de

met til gennem årene, også

opgaven.
Men med årene har vi også

været i stand til at komprim-
ere antallet af arbejdsdage.
Hvor vi i starten brugte det
meste af ugen, er det nu så-
dan, at mandag og tirsdag
er sat af til rengøringen med
hovedvægten lagt på manda-
gen.

Det har som sagt udviklet
sig til, at der nu er omkring 75
frivillige, der er aktive man-
dag/ tirsdag før weekenden,
hvor efterskoleeleverne kom-
mer.

Som sagt er det helt store
rykind om mandagen, hvor

17, og i år den 10. august var
vi omkring 70, da middagen
blev serveret.

Efterhånden er det sådan, at

opgave, som de havde året
før, derved opnår vi en høj ef-
fektivitet fra start, og spildtid
undgås.

Men alle er gode til at
hjælpe hinanden, så vi i fæl-
lesskab kan nyde aftenkaffen
omkring ved 21 tiden efter ve-

ludført arbejde.
Om tirsdagen var der i år

områder på plads.
Vi har også den store glæde,

at der hvert år kommer nye

læser, hvis du er ikke er én af
dem og gerne vil med til næste
år, skal du blot kontakte Hen-
ning Østergaard, Dejbjerg.
Som afslutning på velud-
ført arbejde bliver alle med
påhæng inviteret til hjælper-
fest om fredagen.

En aften som traditionen tro
byder på en 3 retters menu og
masser af hyggeligt samvær.
Jeg er utrolig stolt over at
være med i fællesskabet om-
kring efterskolen og idræt-
shallen i Dejbjerg og ikke
mindst stolt og glad over den
store opbakning der er fra lo-
kalområdet.

Endnu en gang tak for
de mange frivillige timer
I har ydet.

Erling Gaasdal
Dejbjerglund Efterskole
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på

DEJBJERGLUND

SKOLE
Bjarne Nielsen fra Stationsbyen

30 årsklassejubilæ m .

For ca. 1½ år siden var jeg
til en 60 års fødselsdag, som
blev holdt på Dejbjerglund
Efterskole, der mødte jeg en
af mine gamle klassekammer-
ater fra tiden i Dejbjerg, og vi

kom i snak om, hvornår vi i
grunden forlod Dejbjerglund
Skole og drog mod Skjern.
- Vi regnede ud at vi forlod
skolen i 1979 og at vi så ville
have 30 års jubilæum i 2009,
efter vi forlod skolen. Vi blev
enige om, at vi skulle forsøge
at samle den gamle klasse
igen i 2009.
- Det gjorde vi - - ... og med
lidt detektivarbejde fandt vi
frem til de »gamle« elever.
- Lørdag den 20. juni 2009,
oprandt dagen, hvor vi holdt
vor 30-års-dag.
- Alle de fremmødte og
Fru Else Marie Clemmesen
mødtes på Dejbjerglund
Efterskole om eftermidda-

rundvisning på skolen, af
viceforstanderen Gitte Chris-
tiansen, derefter gik snakken
i et par timer i kantinen med

Fra bagerst til venstre:

bopæl i Skjern, Lærer Otto
Jensen (død), vi inviterede
vores gamle klasselærer Fru
Clemmesen (bopæl i Dej-
bjerg) med i stedet, Inger
Vendler (født Larsen) med
bopæl i Ringsted, Bjarne
Nyborg Nielsen med bopæl i
Borris, Per Kjær Christian-
sen med bopæl i Gesten, Mi-
chael Thygesen med bopæl i
Skovlunde.
Fra nederst til venstre:
Hanne Frost Bjerregaard
(afbud til jubilæet) med
bopæl i København, Mari-
anne Øllgaard Søm (afbud
til jubilæet) med bopæl i Viby
J., Conny Jensen med bopæl
i Dejbjerg, Else Vilsgaard
(født Christensen) med bopæl
i Ringkøbing, Tina Engholm
med bopæl i Bording, Else
Horsager Rasmussen med
bopæl i Rødding, Inge Kargo
Christensen med bopæl i Dej-
bjerg.
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til at komme med deres livs-
historie for de sidste 30 år,
det var rigtig hyggeligt.
- Alle var faktisk også lidt
stolte af, at se at vores gamle
skole havde udviklet sig til
sådan en fantastisk efterskole
for unge mennesker.
- Hver især af de »gamle«
fremmødte elever havde jo
mødt både mod- og medgang
igennem de sidste 30 år, men
alle havde det godt og var »ov-
enpå«. Man var også enige
om, at »opvæksten« i den
gamle landsbyskole var god,
- - alle kendte jo alle, og man
betød noget for hinanden. Så
det var med stor glæde, at vi
tænkte tilbage.

- Omkring kl. 18.00 drog vi
så mod Skjern, til en gang be-
spisning på Restaurant Pak-
huset, hvor snakken fortsatte
lystigt; - og dagen blev af-

mende med et par glas øl på
et værtshus.
- Alt i alt, en rigtig dejlig dag,
og vi blev enige om at vi skulle
forsøge at mødes igen om 5
år.

Bjarne har vedhæftet et par
billeder, et fra dengang og så
selvfølgelig fra dagen. Billedet
er taget samme sted.

Vi tager udgangspunkt i
1979 billedet, hvor de er som
følger. Bjarne har også lige
inkluderet hvor folk bor i
dag.

Fra bagerst til venstre:

bopæl i Skjern, Vor gamle
klasselærer Fru Clemmesen
(bopæl i Dejbjerg) Inger
Vendler (født Larsen) med
bopæl i Ringsted, Bjarne
Nyborg Nielsen med bopæl i
Borris, Per Kjær Christian-
sen med bopæl i Gesten, Mi-
chael Thygesen med bopæl i
Skovlunde.
Fra nederst til venstre:
Conny Jensen med bopæl
i Dejbjerg, Else Vilsgaard
(født Christensen) med bopæl
i Ringkøbing, Tina Engholm
med bopæl i Bording, Else
Horsager Rasmussen med
bopæl i Rødding, Inge Kargo
Christensen med bopæl i Dej-
bjerg.
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FÆLLES
SPISNING
Dejbjerg Sogneforening
arrangererfæ llesspisning igen.

Kom og vær med og få noget
godt at spise i hyggeligt sel-
skab.

Fredag 30. oktober 2009
kl. 17.30 til ca. kl. 22.

Sted:
Dejbjerglund Hallen

Priser:
Voksne 60 kr. pr. person
Børn (fra 4 til og med 10 år)
25 kr.
Børn (0-3 år) gratis

Øl og vand kan købes i hallen
til fornuftige priser

Tag naboen
under armen..!
Naboerne i Rabjerg har rekor-

Tilmelding senest 23. oktober
skal ske til Eva Vang Chris-
tensen pr. telefon eller sms på
6031 2612 eller e-mail:
vang@skylinemail.dk

SØNDAGSSKOLENS

Søndag 4. oktober
kl. 10.15 -11.30

Søndagsskole i
Missionshuset. Olympiade

Søndag 25. oktober
kl. 10.15-11.30

Søndagsskole i
Missionshuset.
Afrika formiddag

Fredag 6. nov. kl. 15.00
Basar i missionshuset. Tag
far og mor med. Der er
salgsboder, tombolaer osv.

Søndag 15. november
kl. 10.15-11.30

Søndagsskole i
Missionshuset. Hænderne
op af lommen, vi skal bruge
dem.

Søndag 29. nov. kl. 10.30
Vi begynder i kirken;
derefter går vi en tur i
skoven og samler ind til
kalenderlys. Senere vil der
være lidt frokost i Missions
huset. Du må gerne tage en
voksen med

Søndag 13. dec. kl. 10.30
Juleafslutning/hygge i
søndagsskolen

Mandag 28. dec. kl. 19.30
Julefest i Missionshuset
for hele familien.

Med venlig hilsen
lederne

LIGHT
Mandag21. sept. kl. 19-21

Vi går i kloster
Medbring cykel

Mandag 5. okt. kl. 19-21
Game show

Mandag 19. okt. kl. 19-21
Bibeltema

Mandag 2. nov. kl. 19-21
Scary evening returns

Mandag 16. nov. kl. 19-21
Talkshow

Mandag 30. nov. kl. 19-21
Vi besøger Mette og Tobias

Mandag 14. dec. kl. 19-21
Julefrokost.
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Christian Juulfortæ llerher

FrodesHoved.

skuespilleren M orten Grunwald
og Bitten Sm edegaard,Bølling.

FRODES HOVED
Optagedag nr.3; Scene 9c

Så oprandt dagen hvor den
herlige, vestjyde Bitten Sme-
degaard skulle spille sin rolle i
komedien »I Frodes Hoved«.
Vi skulle optage scene 9C med
Bitten, og hun skulle spille
overfor Morten Grunwald..!

Dagen forinden havde vi, et

med 70 statister. Vi havde

med en særaftale i hånden,
godkendt af de århusianske
politikere, optaget nogle store
scener på Århus Rådhus.

Detsammevarplanendenne
3. optagedag: Store, fyldige
billeder af vores hovedrolle,
Frode, der følger efter og ob-
serverer sin biologilærer, Au-
gust, spillet af Morten Grun-
wald, mens han med hastige
skridt går mod en trappe.

For enden af den store,
pompøse trappe mødes Au-
gust med sin kone. De kysser
hinanden på kinden, og smil-
er kærligt til hinanden. Frode
observerer dette, og indser at
kærlighed inden alder har.

Som instruktør er det mit
ansvar at skuespillet, karak-
tererne og historien funger-

er. Jeg har det overordnede
»kunstneriske« ansvar. Til at
udfylde rollen som Augusts
kone vidste jeg, at Bitten ville
passe perfekt ind. Med hende
på skuespillerlisten, skulle jeg
ikke bekymre mig om scene
9c.

Jeg har 3 gange tidligere ar-
bejdet sammen med Bitten på
amatørplan i kort- og novel-

kende for mange år siden til
Rakkerspillet ved Bundsbæk
Mølle, hvor Ane Lisa Bollerup

som skuespillere og siden lyd-
folk.

Jeg har gennem de sidste
år lært Bitten at kende som
en arbejdsom humørbombe
med en helt særlig dimension
af menneskelig forståelse.

Jeg ringede til Bitten
angående rollen som Au-
gusts kone for et par måneder
siden, og hun sagde ja med det
samme. Da jeg fortalte hende
at hun skulle spille overfor
Morten Grunwald, faldt der
endnu et bestemt »ja«.

På optagedagen (onsdag
5. august) mødte Bitten vel-
forberedt og smilende op.
Al kamera, lys og lydudstyr,
der fyldte hele rådhushallen,
skræmte hende ikke – måske
har hun efterhånden vænnet
sig til det..?

Bitten og Morten Grunwald

DEJBJERG SO G NEBLAD 14



snakket scenen igennem. Der-
efter var der ventetid. Og så
lidt mere ventetid. Sådan er

og størstedelen af skuespil-
lernes tid går med at vente på
at de skal på. Der skal stilles
det helt rigtig lys, kameraet
skal gøres klar, lydmændene
skal placere deres boom-
stænger, og der skal laves
mærker til skuespillerne, så
de kan se hvor de skal stå i
scenen.

Efter den lange ventetid gik
vi igang med scene 9c – Bit-
tens scene. Forinden havde
hun hvisket lidt om, at hun nu
alligevel glædede sig lidt til at
spille sammen med Morten
Grunwald.

Davigjordeklar tiloptagelse
var Bitten ikke til at skyde
igennem. Vi havde stillet en
stor lampe op bag hende, så

kring sig. Men det var næsten
unødvendigt, da hun i forve-
jen selv strålede som en sol.

Vi tog scene 9c 16 gange fra
3 forskellige vinkler, og den
blev præcis som jeg havde
håbet. Der var den rette kemi
mellem Bitten og Morten.

Dascenen var ikassenhavde
både Bitten og Morten fri. Vi
andre arbejdede videre med
scene 9a – festscene med 15

statister..!

BAGGRUND

Maria Bjerg Jørgensen og
Christian Juul Mikkelsen)
ideen til en komedieserie
ved navn »I Frodes Hoved«.

sjov og anderledes serie, der
vil skille sig ud fra mængden
af serier, der er blevet vist på
dansk tv gennem den sidste
årrække.

bejdet hårdt og stædigt på at
få realiseret serien, og vi er nu
nået så langt med ideen, his-
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torien og formen, at vi i som-
meren2009har fåetoptageen
dummy til serien. Dummyen
er støttet af Den Vestdanske
Filmpulje, og produceret af

og Japp Production ApS.
Sideløbende med, at vi fær-

diggør dummy’en skriver vi
synopsis for alle ti afsnit af
serien. Der er også ydet støtte
fra Den Vestdanske Filmpulje
til udvikling af disse.

Resultatet af alt dette bliv-
er, at vi til efteråret står med
en solid »pakke« som vi kan
sende til forskellige TV-sta-
tioner. Pakken vil bestå af en
dummy (10 min.), synopsis
for alle 10 afsnit, et færdigt
manuskript til pilotafsnittet
og en tidlig version af tema-
sangen.

På nuværende tidspunkt har
vi allerede de første aftaler i
hus.

PITCH
I Frodes hoved er der ald-
rig ro! Frodes hoved styrer
Frodes liv! Men hvad sker der
egentlig i Frodes hoved?

Frode (17) går i 2.g. Han har
valgt biologi på højniveau,
hvilket nok var en fejl. Bi-
ologilæreren August er besat
af hjernen, og derfor går de

undervisning om denne.
Frode synes timerne og op-

gaverne er vanskelige – og
kedelige! Derfor sætter han
sig for, at han vil gennemføre
faget på alternativ facon. Han

vinkel«. Med hjælp fra Lille
Frode, der bor i Frodes hoved,
går han igang med arbejdet.
Samtidig dukker den unge og
smukke Stinna (17) op. Hun
har et sugemærke på sin skul-
der, som hun siger, at Frode
har lavet, men det kan Frode

ikke huske. Det bliver endnu
en opgave for Lille Frode!

BUTTERFLIES
& HURRICANES I/S
Produktionsselskabet Butter-

af Niels Dam og jeg (Christian
Juul Mikkelsen). Vi har pro-
duceret lidt af hvert – bl.a. en
musikvideo til DR1 satire-se-
rien »Chapper og Pharfar«,

len«, der er blevet udtaget til
en række festivaler og vist på

af dem har vundet en pris.
»I Frodes Hoved« er dog

vores hidtil største satsning.
På alle tænkelige måder:

statister, og erfarne skuespill-
ere, fx. Morten Grunwald og
Mads Malik (fra fx. Vølvens
Forbandelse). I alt er over
100 mennesker indvolveret
i projektet, der ender med at

minutter. Den forventes fær-
dig i oktober.

Hvis man vil følge ”Frode”

kan man gå ind på butter-

tionen.
-alb
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Gamle
gårde
Billedet,som jeg denne gang
harfundetiarkiveterHedely,
Ringkøbingvej60.
Detertagetica.1925.

Det er ikke Ringkøbingvej,
som ses på billedet, men de-
rimod en mælkevej, som gik
bagom.

Gården, som er på 30 tdr.
land, kan dateres helt tilbage
til slutningen af 1700 tallet
og er en udstykning fra Dej-
bjerg Hedegård. Navnet He-
dely har den sandsynligvis
fået, fordi den dengang lå lige
i nærheden af heden. Inden
landevejen blev rettet ud, gik
der en vej på gårdens jorder,
som stadig kan anes, hvis det
har regnet meget, da vandet
ikke synker så godt der.

Nina Tolnov og Kim Clau-
sen, som nu ejer gården, har
boet der siden 1993.

-lrå

Manden i midten er Jens
Laustsen, som var gift med
Mariane Jensen. De havde

gården indtil 1934.

Billedet øverst på siden af
Nina og Kim er taget på

nøjagtig samme sted
som dette.
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M andag 25 m aj 09 skulle vi
m egettidlig op,forviskulle nem -
lig tilBornholm .Togetgik på et
m eget tidligt tidspunkt - nem lig
kl.05.40.Detbetød,atviskulle
op om kring kl.03.45 og altskulle
væ re pakketaftenen forinden.

Forældrene kørte os til Skjern
og stod på perronen og
vinkede farvel.

Det er ikke løgn, når vi
fortæller, at der var meget
stille i toget mod Esbjerg. Da
vi ankom til Esbjerg skulle
vi skifte tog. Det betød, at vi
skulle vente i en hel time, så
de voksne kunne få en kop
kaffe og vi kunne begynde kø-
bet af noget slik.

Vi havde nogle problemer
med pigetoiletterne. Lige
meget hvor mange to kroner
vi puttede i dør-oplukker-
automaten. Den rokkede sig

lov til at gå ind på husets reg-
ning.

slæbt bagagen indenbords og
af sted gik det mod kongens
København.

Undervejs spillede vi kort,
lyttede til musik og snakkede.
Turen gik forholdsvis hur-
tig og pludselig var vi der.
Banegården var imponer-
ende. Vi skulle af med vores
bagage. Derfor gik vi ned i
kælderen til Dragerforenin-
gen. Her opbevarede de vores
bagage, medens vi gik på op-
dagelse i København.

Det første vi så, var Rådhus-
pladsen,hvorderpåRådhuset

ede Københavns grundlæg-
ger: Biskop Absalon. Så var vi
ovre at se Strygejernet – hvor
Aftenshowet bliver optaget -
og så skulle vi i Tivoli.

Vi gik ind af hovedindgan-
gen, for at passere Pjerrot-

statuen, hvor vi skulle mødes
kl. 15.00. De voksne ville sid-
de på Viften den første time.
Det betød, at vi ikke behø-
vede at have rygsækkene på,

Johnni, Oda og Annette.
Vi nåede desværre ikke alle

de ting, som vi gerne ville, da

kl. 14.00. Men pyt.
Derefter igen over på

Hovedbanegården og ned i
kælderen til Dragerforenin-
gen for at hente bagagen.

foreningen lå i kælderen, og
at vi alle havde en noget tung
kuffert med.

Vi skulle med S-toget til
Høje Tåstrup, hvor vi skulle
vente en ½ time på Bornhol-
mer bussen.

Vi kom i bussen sammen
med andre elever, der skulle
til Bornholm.

Over Øresundsbroen – gen-
nem Sverige og ned til Ystad.
Her skulle vi med langsom
færgen kl. 19.00 til Born-
holm. Der var rigtig mange
skoleelever med færgen.

Da vi kom til Rønne, stod
der en masse busser klar til
at transportere os til vores
lejrskole. Vi skulle til Allinge
i Feriecenter Storløkke.

Her var der helt perfekt.
Husene indeholdt en rimelig
stor stue/køkken, med ad-
gang ud til en gårdhave med
havemøbler. Desuden var der
et soveværelse og et dejligt
badeværelse. Der var plads
til 4 i hver hytte, og vi havde
fordelt os i hytterne hjemme-

6. kl. tur til Bornholm
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fra.
Så var det kun at få betræk

på dyner og så ned under dem
og hyggesnakke. Kl. 23.00
kom lærerne og sagde god-
nat.

Tirsdag 26. maj 09
Vi stod op ca. kl. 8.00, hvor
vi spiste morgenmad. Der

pålæg, marmelade, ost, to-
mater og agurk. Efter mor-
genmaden skulle der smøres
madpakke, ryddes op og så
ud af døren.

Bussen kom kl. 09.00 og
vi var på vej ud for at se det
sydlige Bornholm. Det første
sted vi gjorde holdt var Ryt-
terknægten, som ligger inde
i Bornholms største skov Al-
mindingen. Oven på Rytter-
knægten har man rejst et højt
tårn, som man kalder Konge-
mindet. Her var vi oppe og
kunne se rigtig langt rundt
omkring.

Efter en is gik vi turen ned
gennem skoven mod Ekko-
dalen. Det var lidt af en kla-
tretur ned over sten, og det
var en smule glat, for jorden
var leret og det havde reg-

net for nylig. Da vi kom ned i
Ekkodalen prøvede vi at råbe:
»Hvad drikker Møller?« -
men ingen svarede.

Bussen kørte videre til Due-
odde Strand. Efter en gåtur
på ca. 15 minutter nåede vi
ned til stranden. Her havde

til kioskerne, var der lige tid

til køb af lidt slik eller en is.
Svaneke var det næste stop.

Her spiste vi vores mad i
nærheden af et silderøgeri.
Oppe på torvet lå bolcher-
kogeriet. Det måtte vi besøge.
Da vi gik ned mod bussen,
kom vi forbi et sted, hvor de
lavede lakrids - og nede på
havnen lå en forretning, hvor
man lavede karameller – en
rigtig lækker by.

Det næste stop var på Natur-

om grundfjeldet og prøvede
ved fælles hjælp at rokke en
kæmpesten. Sidst på rund-
turen stod vi på en gammel

masse om kontinentplad-
erne. På vejen hjem kom vi
forbi et træ fyldt med myre.
Naturvejlederen sagde, at det
var citronmyre og at vi skulle
prøve at spise en. Den smagte
af citron, men det nåede også
at bide os i tungen.

På museet var vi rundt i ud-
stillingen. Vi nåede lige at få
en is, inden bussen kom. Vi
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var tilbage på Storløkken kl.
17.00.

aftensmad oppe i fællestuen.
Det var millionbøf med sk-

is.
Om aftenen skrev vi dagbog

og hyggede os i hytterne.

Onsdag 27. maj 09
Dasedag. Vi skulle først
mødes kl. 10.00. Dejligt! Pi-
gerne skulle på tøsetur ned til
Allinge for at gå i butikker og
drengene skulle på herretur,
hvor de skulle spille minigolf.

Kl. 14.00 var vi hjemme i
Storløkken og ca. en time efter

op at bade. Vi skulle spise kl.

vi rødgrød med mælk.
Efter aftensmaden blev der

lige tid til lidt sjov på hoppe-
puden. Her mødte vi nogen
fra en anden skole. Men….
Vi skulle på den lange gåtur
til Hammershus. Underve-
js kom vi forbi et sted med
rigtig mange helleristninger.

Efter at være gået et stykke
tid, kom vi til Hammersøen.
Den fulgte vi og kom derefter
til Opalsøen.

På Hammershus blev vi
modtaget af en dame i mid-
delaldertøj. Hun havde nogle

skulle bære under hele turen.
Hun fortalte om, hvad der var
sket på Hammershus, og om
hvad der havde været i de for-
skellige rum. Hammershus er
nordens største borgruin.

Heldigvis kom en bus og
kørte os hjem. Resten af afte-
nen var ren afslapning.

Torsdag 29. maj 09
Vi blev vækket af Johnni, da
han kom med vores morgen-
franskbrød. Da vi havde spist
morgenmad og smurt mad-
pakke, kom Annette og for-
talte, at vi skulle huske lom-
melygte og vores opgavebog.

Bussen kørte kl. 09.00 og
første stop var ved Hellig-
domsklipperne. Der var
mange trapper, og da vi kom
ned skulle vi klatre ned at
endnu en stige. Vi var inden

i den tørre ovn, men så ingen
edderkopper.

Næste stop var Gudhjem,
hvor vi købte en is til 120 kr.
Den var mega stor. Lærerne
havde købt en masse forskel-

smage. Der var røgede re-
jer, laks, sild, torskerogn og
makrel. Der var rigtig mange,
der godt kunne lide det.

Så kørte vi videre til Øster
Lars Rundkirke. Her skulle
vi gå stille rundt og løse nogle
opgaver, som vi havde med
hjemmefra.

I Rønne skulle vi først spise,
dernæst handle. Til sidst
skulle vi se Jons Kapel. Igen
mange trapper ned og endnu

lejrskolen kl. 17.00

chokoladefromage
Så skulle der pakkes og

ryddes op, så vi var klar til
hjemturen.

Fredag 30. maj 09
Igen tidligt op. Kl. 05.30
skulle vi med bus fra Allinge
til Rønne, hvor vi sammen
med 1100 andre skoleelever
gik om bord på hurtigfærgen
til Ystad. Det gyngende lidt
under overfarten. Så gik turen
gennem Sverige til Køben-
havn. Vi sad i bus med elever
fra Amagerskolen, som vi skal
gå i klasse med næste skoleår.
Vi sang en del sange i bussen,

Fra København med tog til
Esbjerg, hvor toget holdt og
ventede på os. Det var dejligt,
for så var vi i Skjern omkring
kl. 15.00

Det har været en kanontur.
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AKTiViTETSKALENDEREN
OKTOBER

Søndag 4. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste

Søndag 4. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Nisser (13-16)

Søndag 4. kl. 14.00 Bundsbæk Mølle Ponyridningogbålmad (14-16)

Mandag 5. kl. 19.00 Spotlight Game show i Missionshuset

Tirsdag 6. kl. 19.00 Indre Mission Møde/gudstjeneste i kirken

Torsdag 8. kl. 19.30 Indre Mission Oktober møde i Missionshuset

Lørdag 10. kl. 13.00 Dejbjerg Jagtforening Jagt i skoven – Dalgas (kun for medlemmer)

Søndag 11. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil

Søndag 11. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Billeder – Blomster (13-16)

Mandag 12. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Glasgravering(13-16)

Tirsdag 13. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Glasgravering(13-16)

Onsdag 14. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Bogbinding(13-16)

Torsdag 15. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Strømpenisser (13-16)

Fredag 16. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Tebreve (13-16)

Lørdag 17. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Nisser – strik (13-16)

Søndag 18. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Nisser (13-16)

Mandag 19. kl. 19.00 Spotlight Bibeltema i Missionshuset

Søndag 25. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste

Tirsdag 27. kl. 19.30 Indre Mission møde i Skjern Hallen

Onsdag 28. kl. 19.30 Indre Mission møde i Skjern Hallen

Torsdag 29. kl. 19.30 Indre Mission møde i Skjern Hallen

Fredag 30. kl. 19.30 Indre Mission møde i Skjern Hallen

Lørdag 31. kl. 19.30 Indre Mission møde i Skjern Hallen

NOVEMBER

Søndag 1. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste. Allehelgensdag. Kirkebil

Søndag 1. kl.13.00 DejbjergJagtforeningJagt i skoven – Dalgas (kun for medlemmer)

Mandag 2. kl. 19.00 Spotlight Scary eveningreturns i Missionshuset

Fredag 6. kl. 15.00 Indre Mission Basar i Missionshuset

Lørdag 7. kl. 10.00 KFUM spejderne papirindsamling

Søndag 8. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste

Lørdag 14. kl. 17.30 Kulturforeningen Thomas Eje koncert i Dejbjerglund Kulturhus

Søndag 15. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen

Mandag 16. kl. 19.00 Spotlight Talkshow i Missionshuset

Søndag 22. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste. Indsamling

Fredag 27. kl. 18.30 Indre Mission Julespisningi Missionshuset
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Lørdag 28. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Julemarked (13-17)

Søndag 29. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil

Søndag 29. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Julemarked (11-17)

Søndag 29. kl. 16.00 Sogneforeningen Juletræstændingved Missionshuset

Mandag 30. kl. 19.00 Spotlight Vi besøger Mette ogTobias

DECEMBER

Lørdag 5. kl. 13.00 Dejbjerg Jagtforening Jagt i skoven – Dalgas (kun for medlemmer)

Lørdag 5. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Julemarked (13-17)

Søndag 6. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Julemarked (11-17)

Mandag 7. kl. 18.30 Dejbjerglund Efterskole Julemarked ogadventsmøde i kultursalen

Torsdag 10. kl. 19.00 Kirken Vi synger julen ind (se omtale)

Lørdag 12. kl. 13.00 Bundsbæk Mølle Julemarked (13-17)

Søndag 13. kl. 9.00 Kirken Gudstjeneste

Søndag 13. kl. 11.00 Bundsbæk Mølle Julemarked (11-17)

Mandag 14. kl. 19.00 Spotlight Julefrokost i Missionshuset

Søndag 20. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Kirkebil

Torsdag 24. kl. 13.30 Gudstjeneste. Juleaften

Fredag 25. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Juledag

Lørdag 26. kl. 10.30 Kirken Gudstjeneste. Skt. Stefans dag. Indsamling

Mandag 28. kl. 19.30 Indre Mission Julefest i Missionshuset

Tirsdag 29. kl. 13.00 Dejbjerg Jagtforening Jagt i skoven – Dalgas (kun for medlemmer)

REDAKTiONEN
skriver...
Nu næ rm erviosm ed hastige
skridtvinterensm ørke;
-m en kan dog glæ de ostilstea-
rinlysenesskæ r,som altid giver
hygge ide kolde aftener.

Her på redaktionen vil vi aldrig

der at komme omkring i verden,
men »Ude godt, - hjemme
bedst«.

Vi hygger os gevaldigt med at
lave bladet og har nu lagt sidste
hånd på blad nr. 97.

Igen har vi mange læsevær-
dige artikler, og kan deriblandt
nævne 6. kl.s tur til Bornholm,

en spændende artikel om slægts-
forskning med en opfordring til
at komme på et aftenskole-kur-
sus, i Skjern, her i vinter.

Der har også været 30 års
skolejubilæum med besøg på
Efterskolen, 10 år efter min

Efterskolen til alle hjælp-
erne; - og ikke at forglemme
købmands(fruen)konen fra kir-
kebyen: Jenny Christiansens
beretning om sin barndom på
Dejbjerg Kærgaard.

Her fra redaktionen
vil vi sige på gensyn
til jul, og ønske alle et
godt og lunt efterår.
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OBS !!!!!! NYT
I DEJBJERGLUND HALLEN

Hjertestarter
Viharfåethjertestarterm onteret
iFoyeren ihallen på væ ggen
overforkiosken.Dereren
brugsvejledning isam m e skab
– så alle kan håndtere starteren.

HJERTESTOP
Pludseligt hjertestop opstår
efter, at der er kommet uor-
den i hjertets elektriske sys-
tem. Dette kan udvikle sig

en livstruende tilstand, hvor
blodcirkulationen ophører.
Som følge heraf kommer der
ikke ilt til hjernen og andre
vigtige organer.

Hjertestop rammer men-
nesker i alle aldersgrupper,
men risikoen stiger med al-
deren. I omkring halvdelen af
alle tilfælde slår hjertestoppet
ned som lyn fra en klar him-
mel uden noget forvarsel.

Hvert år rammes omkring

5.000 danskere af pludseligt
hjertestop. Kun et par pro-
cent overlever, fordi hjælpen
er for lang tid om at nå frem.

Hvert minut tæller
Når et menneske rammes af
hjertestop, tæller hvert eneste
minut. Man siger som tom-

for at overleve et hjertestop
falder med ca. 10% for hvert
minut, der går uden behan-
dling. Derfor er en hurtig ind-
sats af afgørende betydning.

I Danmark ligger den
gennemsnitlige respons-
tid for ambulancer på ca. 8
minutter. På dette tidspunkt
vil chancen for at overleve
være minimal.

Kunstigt åndedræt og hjer-
temassage er vigtig første-
hjælp, som kan købe tid, indtil
hjælpen når frem. Men den
eneste effektive behandling af
hjertestop er anvendelse af en
hjertestarter.

I en undersøgelse fra USA
har man påvist en chance for
at overleve på over 70% for
personer, der blev behandlet
med hjertestarter inden for 3
minutter.

INDRE MiSSiON
Onsdag 16. sept. kl. 19.30

Sognepræst
Martin Jensen, Hemmet

Tirsdag 6. okt. kl. 19.00
Okt. møde/gudstjeneste i
Dejbjerg Kirke

Torsdag 8. okt. kl. 19.30
Okt. møde i
Dejbjerg Missionshus

Tirsdag 27. okt. kl. 19.30
Møde i Skjern Hallen

Onsdag 28. okt. kl. 19.30
Møde i Skjern Hallen

Torsdag 29. okt. kl. 19.30
Møde i Skjern Hallen

Fredag 30. okt. kl. 19.30
Møde i Skjern Hallen

Lørdag 31. okt. kl. 19.30
Møde i Skjern Hallen

Fredag 6. nov. kl. 15.00
Basar

Fredag 27. nov. kl. 18.30
Julespisning
i Missionshuset

Mandag 28. dec. kl. 19.30
Julefest i Missionshuset.
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SPORTS
SKOLEN
på DE
Determ andag m orgen,
håndboldene erpum pede og
klar,fodboldbanerne erkridtet
op,springredskaberne erpå
pladsog båletertæ ndt.

Alt er klar og parat til en aktiv
uge på Dejbjerglund i idræt-
tens tegn. Femten trænere
står spændte og venter på de
i alt 122 børn, som er lige så
spændte på, hvad de nu skal
udfordres i. Hver i sær har
de valgt sig ind på enten fod-
bold, håndbold, spring eller
friluftsliv.

Sådan var stemningen lige
inden sportsugen blev skudt
i gang. Efter en fælles opstart

gik alle til deres valgte aktiv-
itet. I friluftsliv blev der hy-
gget ved bålet med snobrød

kingespil, lavetspændendefo-
rhindringer, snittet træknive
og leget smuglerlege i skoven.
På fodboldbanen blev der
øvet skud, tæmninger, jon-
gleringer og spillet kampe.

Driblebaner, sandfodbold
og kampe på borgen, ja der var
fuld aktivitet over hele feltet.

Springsalen blev fyldt op med

Højde i trampolinerne og fart
henover airtracken. Inde i
den store hal blev der prøvet
kræfter med håndbolden.

hopskud blev indøvet. Alt i alt
var der en sprudlende aktiv-
itet rundt på hele skolen.

Om formiddagen kørte de
forskellige aktivitet hver for
sig, men om eftermiddagen
blev der brudt op, og der blev
kørt på kryds og tværs af både
aldre og aktiviteter.

Den første eftermiddag var
valgfri. Man kunne fx male
med Picasso, lege havregrød-
skrig, lære polititricks, lege
sørøverleg i springsalen osv.

Onsdag eftermiddag var der
10 hold, som skulle dyste i
årets Olympiade der var støv-
lekast, stafetter og kamplege.

Den sidste dag af sports-
skolen blev der kørt helt igen-
nem fra 9.00 til 21.30. En lang
dag, men med en masse sjove
oplevelser. Den almindelige
aktivitet kørte om formidda-
gen, og efter frokostpausen
gik turen til fjorden ved De
Sorte Bakker.

Vejret var helt i top, så vi
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nød at få en dejlig dukkert i
det varme vand. Der var ak-
tiviteter i vandet, men også
på land. Der blev spillet vand-
volley og rundbold, og efter et
par hyggelige timer gik turen
hjemad.

Her stod den på Adventure-
race. Alle børnene skulle nu

frem, og der blev dystet i hold

tegn og gæt, at komme igen-
nem forhindringsbane med
bind for øjnene og mange an-
dre alternative aktiviteter.

Om aftenen blev grillen
tændt, og forældre og søsk-
ende kom med grillpølser og
salat, og så gjaldt det ellers
bare om at hygge sig mest.
Sportsugen blev hermed af-

sluttet, da børnene hver i sær
tog deres forældre og søs-
kende med ud på deres ak-
tivitet og viste, hvad de havde
lært i løbet af ugen.

Det har været en sjov og
spændende uge for både
børnene og trænerne, og kon-
ceptet med at lave en sportss-
kole med forskellige aktiv-
iteter vil blive arrangeret igen
i sommerferien 2010.

Skrevet af Maja Lykke
Christiansen
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DEJBJERG
MENIGHEDSRÅD
Igen iårstøtterStauning
og Dejbjerg M enighedsråd

som Anna Johansen
hartagetinitiativtil.

Det er et tilbud til alle 3.
klasses elever, hvor der vil
blive fortalt bibelhistorie, om
kristendommens indførelse
samt om de to sognekirker og
de kirkelige handlinger, som

begravelse og vielser m.m.
Sammen vil Anna Johan-

sen, Hanne Solsø Nielsen
og Lisbeth Lunde Lauridsen

efter efterårsferien. Møde-
stedet er Stauning Skole i de-
res 3. klasses lokale i tidsrum-
met kl. 12.00-14.00.

Dejbjerg Menighedsråd
har arbejdet på budgettet for
2010 – ikke mindst, fordi der
ligger nogle udfordringer i
fremtiden med at forny dele
af kirkens gamle blytag. Des-

ket skattegrundlaget så meget
i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune, at kirkeskatten ikke
kunne række til dette projekt
i 2010. Det betyder blot, at
planerne forventes påbegyn-
dt senere end håbet.

Regeringen har besluttet,
at der skal oprettes et de-
mokratisk valgt organ til at
forvalte stifternes økonomi.
Det nye initiativ har fået
navnet »stiftsråd« – og alle
medlemmer af folkekirken

kan stille op til valget. Der vil
blive valgt en repræsentant
fra hvert af stiftets provstier.

Det er menighedsrådsmed-
lemmerne, som skal stemme
om, hvem der skal repræsen-
tere provstiet. Derfor afhold-
er menighedsrådet et kort
ekstraordinært menighed-
srådsmøde d. 18. september,
for der at afholde valg mel-
lem de opstillede kandidater
i Skjern Provsti.

Menighedsrådet har bestilt
Vestjysk Smedelaug til at

smede en ny gitterlåge ved
kapellet. Smedene laver lågen
i deres fritid på Bundsbæk
Møllegård. Vi ser meget frem
til at se det store arbejde - der
er ikke sat et tidspunkt for
dens færdiggørelse og opsæt-
ning.

På vegne af
Dejbjerg Menighedsråd

Per Lunde Lauridsen
formand

Mandag 7. december lukker vi for alvor

ind
på Dejbjerglund Efterskole

Julemarked og Adventsmøde
18.30 – 19.30 Julemarked

Salg af elevfremstillede
juleting og godter.

19.30 Dørene åbnes til adventsmøde
i kulturhuset

Entré 30,- kr.
Adventstale
Fællessange
Kaffe
Lucia

Ca. 22.00 Tak for i aften

Vi håber på en hyggelig aften med stort fremmøde.

Elever og medarbejdere på Dejbjerglund
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Det drejer sig om

SLÆGTs
FORSKNING
Vieretparstykker,
ErikJakobsen og Gitte Lund,
dersidste efterårog forårtog
initiativtil,hvad m an nu om
dage kalderwork-shop.
-Detvarslæ gtsforskning,
detgjaldt.

Det lykkedes at få gang i pro-
jektet,ogentirsdag imåneden
samledes 12-15 mennesker i
et kælderlokale på Byskolen.
Vi havde fået lov til at låne
Hjemmeværnets Lokale.

Meningen var, at vi mødte
op med hver vores erfar-

vores aner. Men næsten alle
var nybegyndere. Vi startede
så op helt fra begyndelsen
med et par aftener, hvor vi
gennemgikmulighederne,der
er mangfoldige, bare man har
en computer og er tilsluttet
internettet.

Heldigvis var der blandt
deltagerne et par stykker, der

udbytte af aftenerne, idet vi
så, som vi havde tænkt fra
starten, kunne hjælpe hinan-
den i gang, når nogen var
stødt på problemer.

Slægtsforskningsprogram-
met Brothers Keeper blev
også kort gennemgået, så man
kunne starte med at taste sig
selv, søskende og forældre
ind. Nogle har så forhåbentlig
arbejdet lidt videre med det i
sommerens løb.

Her i efteråret 2009 og
næste forår har vi så tænkt os
at fortsætte projektet, stadig
med det koncept, at vi deler
vores viden og erfaringer i
slægtsforskning med hinan-
den. Så derfor er både nybeg-
yndere og erfarne velkom-
men.

Det er ikke altid, man har
nået noget af sit eget, når man
tager hjem, men så har man
forhåbentlig hjulpet andre i
gang. Vi vil forsøge at få Chris
Oxholm, der distribuerer pro-
grammet Brothers Keeper her
i Danmark, til at komme og

lære os noget mere om det en
lørdag i efteråret - om muligt
i november måned.

Bruger du et andet program,
er du selvfølgelig også vel-
kommen til at deltage forsk-
ningen.

Samtidig med at vores
projekt kører videre lige-
som sidste år, forsøger vi at
få oprettet et decideret kur-
sus i Skjern/Tarm. Desuden
vil Nordvestjysk Slægtsfor-
skningsforening forsøge at
lægge et par arrangementer i
området, hvor man fra mere
professionel side vil fortælle
om mulighederne indenfor
mere konkrete områder f.eks.
godsarkiver, lægdsruller,
skifteretssager, alt afhængig
af, hvad de ønsker at fortælle
noget om.

Afhængig af tilslutningen
til vinterens aktiviteter kan
man jo så overveje, om der
er interesse for oprettelse af
en egentlig slægtsforsknings-
forening for Skjern/Tarm
området, eller måske Ring-
købing/Skjern Kommune.

Så har du lyst til at være med
eller vil høre mere om nogle
af projekterne så kontakt Erik
Jakobsen på tlf. 97 35 20 91
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eller Gitte Lund 97 35 19 75
(aften).

SLÆGTSFORSKNING

Vi skal prøve igen i år at
fortsætte med vores work-
shop, som vi startede op sid-
ste år.

Tanken er, at vi skal ud-
veksle erfaringer og hjælpe
hinanden til at komme vi-
dere med slægtsforskningens
mange spændende emner.

Det vil være en fordel,
hvis deltagerne har en bær-
bar computer samt benytter
slægtsforskningsprogrammet
Brothers Keeper, hvor vi også
hjælper hinanden med at
komme videre. Bruger man et
andet program eller noterer
på papir, er man naturligvis
også velkommen.

Hvis der i forbindelse med
nedenstående kursus opstår
et behov for en uddybning af
et emne, kan vi på vores tors-
dagsmøder gå i dybere ned i
emnet.

Er aftenens emner udtømt,

eller har man ikke interesse
i debatten, kan man sidde og
arbejde med egne ting.

Aftenerne vil i år være
en torsdag om måneden.
Vi starter:
Torsdag 24. september og
fortsætter 22. oktober, 26.
november og 10. december.
Mødested: Byskolen i Skjern,
Bredgade 108 i kælderen,
indgang fra P-pladsen ved
Voldgade.
Tidspunkt: kl. 19.00 – 22.00.
Medbring selv evt. drikkeva-
rer og brød.

OBS – OBS – OBS
Vi har i samarbejde med LOF
Ringkøbing/Skjern fået ar-
rangeret et slægts-forskning-
skursus for begyndere på
Amagerskolen i Skjern.

Kurset kører over 8 tirsdage
i september, oktober og no-
vember.

Kurset starter tirsdag den
22. september kl.1900 –
2130.

For tilmelding, betaling og

lokaleoversigt, se i dagspres-
sen og på www.lof.dk eller
kontakt undertegnede.
Underviser er Hans Toudal,
Holstebro.

Vi vil opfordre alle, der del-
tog i møderne sidste vinter
til at deltage, da kurset giv-
er en god baggrundsviden
for at komme videre med
slægtsforskningen.

Kender I nogen, der er in-
teresseret i slægtsforskning,
så fortæl dem om kurset, som
denne gang foregår lokalt.
Vi håber, vi ses til møder og
kursus..

Med venlig hilsen
Erik Jacobsen · Lupinvej 3
6900 Skjern
9735 2091/mobil 2565 3785
else.erik@skjern-net.dk

Gitte Lund · Lyagervej 4
6900 Skjern
9735 1975/mobil 2216 0024
gittelund@aplusmail.dk

Billederne på siderne er
fra Gitte Lunds spændende
ane-arkiv (red.)
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Septem bershim m elerså blå
eren afvore kendte høstsange.
Og serm an sig om kring i
landskabet,så erdettydeligt,
athøsten efterhånden erihus
-også selvom augustvejrettil
tiderartede sig besvæ rligt.

Nu er det september, og by-
rådets vigtigste opgave i eft-
eråret er vedtagelsen af bud-
gettet for de næste år.

19. og 20. august var by-
rådet til kommunens bud-
getforhandlinger. De sam-
lede driftsudgifter, dvs. de
penge vi har at »køre« Ring-
købing-Skjern Kommune for
– beløber sig til 2,7 milliarder
kroner i 2010 med en kasse-
beholdning på 100 mio. kr.
Men vi mærker krisen!

Regeringen og Kommu-
nernes Landsforening (KL)
har godt nok indgået en aftale,
der kræver nul vækst på spe-
cialområdet. Men fakta er, at
i Ringkøbing-Skjern Kom-
mune har specialområdet en
vækst på mere end 50 mio.
kr. frem mod 2013, hvor vok-
sen-handicapområdet er den
helt tunge post.

Men også øgede udgifter til
anbringelser af børn uden for
hjemmet tynger budgettet, og
derfor hænger tingene ikke
sammen.

Det gør vores økonomi hel-
ler ikke, og derfor sættes
skatten op med en procent i
den økonomiaftale, som kom-
munens borgerlige partier –
Venstre, Konservative, Kris-

tendemokraterne og Dansk
Folkeparti – har indgået. SF
og Socialdemokraterne har
ikke ønsket at tage et ans-
var med at få budgettet til at
hænge sammen, og derfor er
de ikke med i budgetaftalen.

Det har imidlertid været
vigtigt for mig i forhold til
en skattestigning, at den of-
fentlige sektor ikke bare ud-
videsogudvides. Derforerder
lagt op til en lang række effek-
tiviseringer i den kommunale
sektor, så vi får strammet op,
og så borgernes penge bliver
brugt til borgernære opgaver
så som børnepasning, under-
visning, ældreomsorg osv.

Lokalt er der et par bud-
getposter, som er værd at
notere sig. I budgettet er der
afsat 2.475 mio. kr. pr. år de

Umiddelbart lyder det ikke af
meget, men de penge, kom-
munen selv afsætter, gener-
erer penge fra en stor pulje
under Friluftsrådet til stier i
Nationalparkområder, som vi
har ansøgt.

Imødekommes vores an-
søgning i Friluftsrådet her i
efteråret, så får vi samlet ca.
40 mio. kr. til cykelstier mm.,
hvoraf de 9 mio. kr. skal bru-
ges til vores cykelsti fra Vel-
ling til Stauning. Det betyder,
at cykelstien forhåbentlig kan
igangsættes i 2010, hvis al-
ting falder på plads, hvilket
jeg naturligvis håber. Så må
vi se, om der på sigt kan laves
en mellem Stauning og Dej-
bjerg!

I 2012 er der afsat penge på
budgettet til en depotbygning
til samlingssalen ved Staun-
ing Skole, men jeg håber, vi
kan få fremrykket den bud-
getpost, så vi får det gennem-
ført tidligere.

Af andre budgetnyheder
kan jeg nævne, at 8-talsbus-
sen mellem Skjern og Tarm
begynder at køre fra 2010,
ligesom der bliver lavet bely-
sning mellem Skjern og Tarm
snarest.

Budgetforslaget fra de borg-
erlige partier sendes nu til
første behandling i byrådet,
så hvis ikke der sker store
forandringer med regering-
saftaler etc., så bliver tingene
gennemført som skitseret
ovenfor.

Venlig hilsen
Esben Lunde Larsen

Byrådsmedlem i Ringkøbing-
Skjern Kommune

Folketingskandidat i
Ringkøbing-Skjern Kredsen

Kontakt: 3052 5362
esben.larsen@rksk.dk



27 voksne og ca.12 børn havde
tagetim od Sogneforeningens
invitation tilatse kirken og
bygningerne.Deterjo etsted,
m an afog tilkørerforbi,m en
altså sjæ ldentserindefra.

Vi gik alle ind i kirken, hvor
stedets leder fortalte om til-
blivelsen. Det var Hakon og
Isa Rabjerg, som i 1950’erne
tog initiativ og med forskel-
lige unge menneskers hjælp
byggede den.

Unge mennesker som kom
fra hele verden og boede der
nogle uger. Det skulle være en
kirke, som lignede en middel-
alderkirke, og materialerne

vet nedrevet i 1700 tallet, bl.a.
Herborg Kirke.

Disse sten befandt sig nu
forskellige steder. Indefra

ligner den virkelig også en
middelalderkirke. Det er så
gennemført, at døbefonden
står ved indgangen, og altret
oplyses fra et vindue. De-
suden er der to små altre ved

hver side i skibet. – Hele kom-
plekset er opbygget som et
kloster, og fra kirken kommer
man ind på en værelsesgang.
I næste længe er der spisestue
og opholdsstuer, og i næste
længe er der igen værelser. På
øverste etage er der bibliotek

ikke er færdiggjort.
Fra værelserne er der en

er lige udenfor. Ved hver
værelsesgang er der en til-
hørende opholdsstue. Der er
gamle møbler overalt, og det
virkermegethyggeligt.–Hver
weekend er der gæster, så det
er et stort arbejde at vedlige-
holde og rengøre det hele.

Isa og Hakon Rabjerg blev

1990, men inden da havde
de nået at oprette en fond,
men dog var der ting, de

Sogneforeningens
til Hellig Kors Kloster 6. september
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Dejbjerg
Jagtforening

August 2009

IJagtforeningen harvinetop
afholdten træ ningsaften m ed
lerdue skydning.Vihavde lejet
en skydevogn afDanm arks
Jæ gerforbund og fåetEigil
Eybye fra Stauning tilatkom m e
og deltage som instruktør.

Det foregik oppe bag ved eft-
erskolen, og vi havde en rig-

tig god aften med masser af
lerduer og træning. Mange

blive instrueret af Eigil; han
er en erfaren mand og kom-
mer med gode råd til, hvad vi
kan gøre, hvis det kniber med
træfsikkerheden, og det var

det.
Samtidig havde vi tændt op

i grillen, og Pia sørgede for
pølser og brød, så selv om vi

var det en rigtig god aften.
Jeg vil gerne benytte lej-

ligheden til at takke lodsejer
samt naboer for deres vel-

vilje, når vi afholder sådan et
arrangement, det er dejligt
med opbakning.

Ellers er vi jo fremme ved
tiden, hvor årets jagt starter
for alvor, og nu skal det blive
spændende at komme ud i re-
viret og se, hvad det byder på.
Her i september er det ænder,
gæs og kronvildt, som træk-
ker mange af huse, og fra 1.
oktober er det stort set resten
af vildtet, nemlig råvildt, har-
er samt skovduer etc.

24.septemberharvietbesøg
hos Niels Nygaard, Sønder
Vium på programmet. Han
er helt sikkert et besøg værd.
Vi skal se hans imponerende
trofæsamling samt høre hans
fortællinger fra jagterne i ud-
landet. Der bliver ligeledes
lejlighed til at afprøve sky-
desimulator, vi håber mange
benytter lejligheden til at del-
tage.

Til sidst vil jeg ønske alle
jægere knæk og bræk, og I an-
dre en rigtig god sensommer/
efterår, nyd dagen og tag ud
os se skovens mange forskel-
lige farver på denne årstid.

Venlig hilsen
Kristian

Kommende arrangementer i

Jagtforeningen
Disse er kun for medlemmer:

Lørdag 10. oktober kl. 13.00
Jagt i skoven – Dalgas

Søndag 1. november kl. 13.00
Jagt i skoven – Dalgas

Lørdag 5. december kl. 13.00
Jagt i skoven – Dalgas

Tirsdag 29. december kl. 13.00
Jagt i skoven – Dalgas

ikke havde tænkt på, nem-
lig brandsikring, så det blev
noget dyrere at gennemføre,
end hvis det var blevet lavet
fra begyndelsen. Ligeledes
skal det sundhedsmæssige
vedrørende tilberedning af
mad være i orden, så lederen
og hans kone har været på et
hygienekursus.

Hvert år kommer der unge
mennesker og hjælper, f.eks.

med det praktiske og plukker

også bær m.v. til brug i løbet
af vinteren.
Det var meningen, at man
efter rundvisningen skulle
have gået en tur på heden og
drukket sin medbragte kaffe
i det fri, men fordi vejret var

kaffen i spisestuen.
Alt i alt en dejlig eftermid-

dag på et dejligt sted i Dej-
bjerg. Tak for det.

-lrå
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SOGNEFESTEN

Krisen kradser,--som bekendt,
--m en trodsden var90 voksne
+ 22 børn m ødtop iDejbjerg
KulturCenterforatfeste ved
åretsSognefestiDejbjerg Sogn.

Festudvalget bød velkom-
men, og orienterede om hvad
der skulle foregår i løbet af
aftenen. Dette blev meget
fyndigt gjort af Lajla, som
kunne trøste de bekymrede,
for krisen med, at der stod
to unge nyuddannede krise-
psykologer klar i baren, til at
hjælpe med fx. råd om evt.
tørstige problemer, og de
havde mange klarsynede be-

Et par gutter slår som i træstammen.

Ungdomsbordet var meget bekymrede
for opvaske-stafetten.
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mærkninger om fremtiden.

skulle køre hjem fra festen.
Baren var sparsomt pyntet

op med avispapir som in-
dimellem blev læst mens man
ventede på de våde varer.

Som noget nyt havde fest-
udvalgt lavet et specielt
rygerum med puder og des-
lige, man kunne slænge sig i.

Da den altid fortræffe-
lige mad fra Hannes hånd
var fortæret, kom der gang
i konkurrencerne. Først var
der en kryds & bolle stafet

som blev vundet af ungdoms-
bordet. Derefter var der
behændigheds(tjener)-gang
med bakke et stort glas vand
og viskestykke om armen.
Hele sceancen handlede om
at komme hurtigst rundt om
sit bord, uden at spilde eller
tabe noget.

leveret en terning, og når
man slog en 6’er løb man ud
i køkkenet for at vaske op, -
en fortræffelige måde at få en
opvask hurtigt væk på.

Et par sange var også med
til at sætte stemningen i ve-
jret og resten af aftenen/nat-
ten forløb med dans og hyg-
gelig snak

- - Godt gået af festudvalget.

-alb

Hammerslag var også
på programmet.

TRÆsTÆNDING
I DEJBJERG
Søndag 29.novem ber
kl.16.00

Da tændes lysene på juletræet
på pladsen foran Missionshu-
set.

Julemanden kommer forbi
med godteposer til børnene.
Der bydes derpå på kaffe og
æbleskiver.

Dejbjerg Sogneforening
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KREDSEN
Skjern Havekredshavde onsdag
den 19.august2009 en aftentur
tilTarm .Viskulle besøge to
haver.Dervarm ødt41 personer
op idetskønne vejr.

Vi mødtes hos Inga og Erling
Pedersen, Åparken 7. De har
boet på en gård uden for Tarm
i 39 år. I 2006 købte de grun-

huset, som fyldte meget på
grunden.

De kontaktede Haveselska-

dem til at lave en skitse over
haven. De tog lidt fra hver.
Det foran er Lauge Bondes
ide, og bagved har de brugt
noget fra Haveselskabets ski-
tse. De har lavet det etapevis
siden 2006.

Foran huset er der mange
sten, men når man kommer
om bagved huset, er det en
hel park med vand og sten og
masser af blomster. Haven
fortsætter helt ned til en eng.
Man kan gå fra deres have hen
til den næste have vi skulle se
på Engdraget 3.

Det var hos Jonna og Bo
Trelborg, og vi var på besøg
både inde og ude. Det tog tre

arkitekt til at tegne huset. Det
er et egoisthus, som Jonna
sagde; der er for eksempel in-
gen børneværelser.

Men huset er bygget på den
måde, at man får meget lys

ind og kan kikke igennem

jul i 2005. Deres grund er på
7.000 kvm. De har en meget
stor køkkenhave, som er teg-
net som en oval, og de er selv-
forsynende med alt.

Året efter lavede de et lys-
thus fra rester af træ. Sidste
efterår lavede de et nyt bed
ned til åen med nogle solide
havemøbler.Nede ved åen var
der et bålsted, hvor de havde
dækketopmedpandekagedej,
syltetøj m.m. Vi måtte sidde
og bage pandekager.

Et andet sted i haven var der
smagsprøve af deres hjem-
melavede hindbær snaps, lige
midt i en stor hindbær park. I
lysthuset kunne vi købe hon-
ning, som de er selvforsyn-
ende med; de har to bistader.

Til slut måtte vi nyde vores
medbragte kaffe og brød,
rundt om i haven.

Fra havekredsen håber vi, at
haverne har givet inspiration-
en til de fremmødte. En have

bliver man aldrig færdig med;
der er altid en eller anden ide
man har fået.

Jytte Carlsen
Skjern Havekreds

Kommende arrange-
ment
i havekredsen:
Tirsdag 6. oktober kl. 19.30
– afd. Vestjylland
Foredrag i Ølgod Kulturhus,
Vestergade 5, Ølgod.
Have- og landskabsarkitekt
Kjeld Slot – kendt fra TV.
Emne: Fra byhave til land-
have (www.kjeldslot.dk) En
skønsom og munter aften.
Foredraget omhandler kik
fra Kjeld Slots haver, en lille
600 kvm have (se Haven
april 2008) og de godt 7000
kvm store »Elipsehaverne på
Djursland«.
Entre/tilmelding ring til 9736
6604.
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DEJBJERG
MASKINSTATION

v/ELLY OG HANS MADSEN
Brunbjergvej 2 • 6940 Lem
9734 1192 • Giro 618 9423

Mobil 3097 7992

Salon Ogge
DEJBJERG

97341153
NB: Salonen

er lukket hver torsdag

M Ø LLEG ADE 9 •6900 SKJERN

9735 0800

Frisør Lone T. Hansen
Jernbanegade 4
6900 Skjern


